11(2012_
ZMLUVA O DIELO
(§536 a nasI.Obch.zák. )
uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:
1. Objednávatel':
Mesto Sládkovičovo
Fučíková ul. 329
925 21 Sládkovičovo
zastúpený primátorom mesta Ing. Antonom Szabóom
IČO: 00306177, DlČ: 2021006746
2. Zhotovitel':
ASPECT Line s.r.o.
sídlo: Kukučínova č.5515/39A, 929 01 Dunajská Streda
IČO: 36808741 IČ DPH:SK2022421643
bankové spojenie: CSOB Dunajská Streda
číslo účtu: 4011424659/7500
Článok l.
Predmet plnenia
1.

Zhotovitel' sa zaväzuje vykonať pre objednávatel'a výroba a dodanie plastových
okien podl'a cenovej ponuky zo dňa: 28.06.2012.
Článok II.
Cena

a)

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je: 3 062,02 €.

b)
Cena za vykonanie diela, určená na základe predbežného
cenovej ponuke je: 3 062,02 €.
Plastové okná: 5 - komrový profil SPECTUS TK 71, farba biela.

rozpočtu, uvedeného v

(poznámky: celoobvodové kovanie MACO, sklá k =1 plnené argónom) s doplnkami:
osadenie a murárske výspravky, vonkajšie - vnútorné parapety, celotieniacie žaluzie.
Zdarma: zameranie, dovoz, odvoz starých okien.
Článok III.
Platobné podmienky
1.

Objednávatel' sa zaväzuje zaplatiť zhotovitelovi zálohu vo výške 0%: O € cez účet.

2.

Vyplatená záloha bude od dohodnutej ceny odpočítaná. Zvyšnú cenu diela 100% a to:
3062,02 € cez účet zaplati objednávatel po ukončení a prevzatí diela.
Článok IV.
Čas plnenia

Zhotovitel' sa zaväzuje osadiť dielo dňa: 13.08.2012

Článok V.
Iné práva a povinnosti

zmluvných

strán

1.
Zhotovitel' nie je viazaný pri určení spôsobu vykonávania
objednávatel'a,a.to pri určení osadenia okien a ich doplnkou.

diela

pokynmi

2.
Zhotovitel' splní svoj záväzok riadnym ukončením montážnych prác a odovzdaním
diela objednávatel'ovi.

Článok VI.
Zodpovednosť
za vady
1.
Zhotovitel'
objednávatel'ovi.

zodpovedá

za

vady,

ktoré

má

dielo

v

čase

jeho

2.
Ak bude dodaním vadného diela porušená táto zmluva podstatným
môže objednávatel' :
al požadovať odstránenie vád opravou,

odovzdania

spôsobom,

Objednávatel' je povinný oznámiť zhotovitel'ovi vady diela bez zbytočného odkladu
po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách musí obsahovať aj zvolený nárok podl'a
písm.a)
3.
Ak objednávatel' požaduje odstránenie vád diela, nemôže pred uplynutím
dodatočnej primeranej lehoty, ktorú je povinný poskytnúť na tento účel zhotovitel'ovi,
uplatniť iné nároky z vád, okrem nároku na náhradu škody a na zmluvnú pokutu, ibaže mu
zhotovitel' oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote.
4. Zhotovitel' poskytuje záruku za akosť zhotoveného diela v trvaní 2 roky na kovanie a
na sklo , od odovzdania diela objednávatel'ovi.Zhotovitel' zaručuje sledovanú kvalitu
tovaru podl'a PDN1 0-019-02 u bielych profilov 5 rokov.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade, že zhotovitel' nedodrží dohodnutý termín vykonania diela, zaplatí
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dohodnutej ceny diela za každý začatý
den omeškania.
2. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením faktúry je objednávatel' povinný
zaplatiť zhotovitel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z nezaplatenej čiastky za každý deň
omeškania.
3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane nezávisle
na tom, či a v akej výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno
vymáhať samostatne.
.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Akékol'vek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných
strán vo forme písomných dodatkov.
2. Vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené
sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne
záväzných právnych predpisov.
3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 1
vyhotoven ia.
.

Sládkovičovo, dňa: 12.07.2012

